
تضامن مع النقابات المستقلة والحركة الديمقراطية في الجزائر ال

عن تضامنها الكامل ودعمها للنضال المستمر من أجل الحقوق النقابية والحريات تعبر اتحادات النقابات العالمية الموقعة أدناه  إن

لسنوات عديدة الجزائر.  في  ت  ،الديمقراطية  المستقلة  النقابات  لمنظماتها و  ناضلكانت  القانوني  باالعتراف  للفوز  بناء  لبشجاعة 

. واجهت هذه النقابات  من أجل التفاوض بشكل جماعيبحرية ولها  النضمام  من أجل تشكيل النقابات بإرادتهم وامساحة للعمال  

الفصل   النقابلواالضطهاد لألعضاء و   ،والمضايقةالمستهدف،  عمليات  لسنوات عديدةلقادة  المنتخبين  فبراير    ،يين  2019ومنذ 
.الحراكوالتي يطلق عليها    ،لدعمها ومشاركتها في الحركة الجماهيرية من أجل الديمقراطية  انتقاما    ا  مكثف  ا  قمعهذه النقابات  واجهت  

الجزائرية في إعادة جميع النقابيين فشلت الحكومة    ، على الرغم من الدعوات المتكررة من الهيئات اإلشرافية لمنظمة العمل الدولية

 .بالعمل بحرية اوتسجيل النقابات والسماح له ،المضايقةووقف  ،من وظائفهم المفصولين

النقابيون   فيهمبما    ،تم اعتقال المئات من نشطاء الديمقراطية والمدافعين عن حقوق اإلنسان  ،2019منذ ظهور الحراك في عام  

 ، والنشطاء اإلعالميين ،استمر قمع الصحفيينكما ووضعهم تحت سيطرة الشرطة أو الحكم عليهم بالسجن.  ،وإدانتهم ،المستقلون

السياسيين والمدافعين عن حقوق اإلنسان   ا  حيث والمدافعين  التجمعات   19-وباء كوفيدالحتواء  الطارئة  لتدابير  أدت  إلى حظر 

الحريات في الجزائر" الصادر    حالةقرار البرلمان األوروبي "بشأن  تجاهلت  الحكومة  أن  العامة وأخرج الحراك من الشوارع. كما  

واالحت  ، 2019نوفمبر    28في   المحتجزين  الديمقراطيين  النشطاء  جميع  سراح  إطالق  إلى  دعا  للحقوق  والذي  الكامل  رام 

 .الديمقراطية والمدنية

الديمقراطيةنحن   والحقوق  النقابية  الحقوق  أجل  من  يناضلون  الذين  الجزائر  في  وإخواننا  أخواتنا  مع  ا  تمام  متضامنين  ، نقف 

ن قيد أو شرط  الوسائل المتاحة لجعل الحكومة الجزائرية تطلق سراح جميع المعتقلين والمحكوم عليهم دو  كافةبجهودنا  وسنواصل  

النقابية والمدنية  بما في ذلك الحق في حرية   ،بشكل كامل  لحقوق الديمقراطيةوكذلك جعل الحكومة تحترم ا  ،بسبب مشاركتهم 

الجمعيات المستقلة يمكن أن تنظم    ، تكوين  النقابات  أن  الدولية لضمان  العمل  همتمثلالعمال ووتنفيذ قرارات وتوصيات منظمة 

 .لمضايقة أو االنتقامالعمال دون خوف من ا
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